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Una mirada al passat

Butlletí d’informació esportiva de Ripoll

Els inicis de la pràctica del tennis es deuen a una entitat, 
l’Ateneu Enciclopèdic Ripollès. Creat el 1912, comptava 
amb una Secció d’esports i d’excursions, i entres les seves 
fites, habilità una zona per a la pràctica de l’esport a la ca-
rretera de Barcelona. Així, hi havia un camp de futbol, un 
espai per a fer gimnàstica i una pista de tennis. 

La tardor de 1914 la pista de tennis ja estava operativa, 
però únicament en podien fer ús els socis de l’Ateneu, per-
tanyents a la classe social benestant de la vila. L’estiu de 
1915 va celebrar-se el primer campionat de tennis de Ri-
poll, que tenia la particularitat de ser mixt; en la final, dispu-
tada el diumenge dia 1 d’agost, s’imposaren Antònia Turc i 
Eugeni Mirapeix.

No hi hagué continuïtat més enllà del 1915. L’activitat ten-
nística es va reprendre el 1949, quan hi havia el Club de 
Tenis Ripoll, que va tenir una trajectòria efímera.  

Saps quan els ripollesos començaren a 
jugar a tennis?
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Notícies destacades

Per Agustí Dalmau i Font

Bernat Vendrell, alumne el CTER, campió 
d’Espanya Cadet a Camprodon

Els i les alumnes del Centre de Tecnificació Esportiva de 
Ripoll continuen portant bons resultats! El darrer en arribar 
ha estat el de Bernat Vendrell, pilot de moto de trial que es 
va adjudicar la primera posició al campionat d’Espanya en 
categoria Cadet, que es va celebrar a Camprodon a finals 
de juny. Enhorabona!
Un any més, el centre segueix ajudant en la formació a 
aquests joves talents i el curs vinent seguirà amb força.

Stage d’estiu de la secció femenina de 
vòlei del FC Barcelona

Una de les estades d’estiu que destaquem a la portada 
d’aquest butlletí és la del Club Vòlei del FC Barcelona feme-
ní, que durant la segona setmana de juliol van ser presents a 
Ripoll, utilitzant les instal·lacions esportives del CTER L’Ave-
llaneda i altres equipaments. En total, hi van prendre part 
una setantena d’esportistes. 
Cada any, clubs de molt nivell escullen Ripoll per dur a terme 
els campus estivals, un entorn ideal!
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Notícies destacades

Al llarg de la segona i la tercera setmana de juliol, el pavelló 
municipal de Ripoll i altres equipaments de la vila van aco-
llir el campus d’hoquei patins Pol Manrubia. Hi van prendre 
part fins a 100 participants! Ja és el cinquè any que aquest 
jove jugador professional escull la vila per fer aquesta esta-
da amb joves que gaudeixen de l’esport però també de l’en-
torn. S’ho passen d’allò més bé, tal com es pot comprovar en 
aquestes imatges que ens cedeixen:
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Acte d’homenatge a Eudald Rabaseda per 
tota una vida dedicada al bàsquet ripollès

El passat 18 de juny, el pavelló de l’Avellaneda va acollir 
un esdeveniment emotiu. Va ser un reconeixement a Eudald 
Rabaseda, per tota una vida dedicada a la Unió Esportiva 
Ripoll de bàsquet, en diferents facetes i etapes. Va ser un 
acte sorpresa, en el qual hi va participar la seva família, tot 
de gent vinculada al club i també l’alcalde Jordi Munell i el 
regidor d’Esports Josep Isern. Persones com ell mantenen 
viva l’essència dels clubs esportius de la vila, que dinamit-
zen el dia a dia esportiu a Ripoll i l’omplen d’activitat.

Un any més, el campus d’hoquei 
Pol Manrubia es duu a terme a Ripoll

El Raid Hípic arriba a la 
seva 25a edició
Els dies 19, 20 i 21 d’agost es durà a terme una nova 
edició del Raid Hípic Internacional de Ripoll “Raid Hípic 
del Comte Arnau”, organitzat pel Country Club Hípic del 
Ripollès. Es tracta ja de la 25a edició d’aquest esdeve-
niment, que com sempre tindrà el seu punt neuràlgic al 
polígon Els Pintors. Quan s’acosti la data, es compartirà 
el cartell de l’esdeveniment a les xarxes socials i la web 
de l’Ajuntament.

Pròxims esdeveniments
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El Trofeu Cabina ha omplert el camp municipal 
durant els vespres de juliol un any més
Al llarg del mes de juliol s’ha disputat a Ripoll el Trofeu Ca-
bina de futbol 7. Un torneig que un any més ha amenitzat 
els vespres d’estiu, creant un gran ambient amb les grade-
ries ben plenes. Ha estat organitzat per un grup de joves de 
la vila, amb l’ajuda de l’Escola de Futbol del Ripollès. Des 
de l’Ajuntament es dona tot el suport a projectes esportius 
com aquest.
El primer equip classificat de la categoria sènior va ser l’As-
ton Birra, que es va imposar a la final per 4-2 a Garci Roja. 
En tercera posició, va quedar Punta Copeo. Pel que fa a la 
categoria júnior, va vèncer l’equip A Fondu, que va guanyar 
la final per 6-0 davant els Lamebichos.
L’alcalde Jordi Munell i el regidor d’Esports Josep Isern van 

Els tres primers equips classificats del torneig sènior

ser presents a l’entrega dels premis el divendres 29 de 
juliol. Van encoratjar als organitzadors per continuar impul-
sant aquesta activitat esportiva l’any vinent.

Un dels partits de l’última jornada


